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Kalendarium czyli: co? gdzie? kiedy? akcji protestacyjnej w energetyce.
8.Krajowy Zjazd Delegatów –wybory władz Komi27.10.2010-Posiedzenie KM NSZZ
sji Krajowej NSZZ Solidarność na kadencję 2010Solidarność ENEA.
20014.Relację ze zjazdu ,który odbył się we WroW Poznaniu spotkali się członkowie Komisji Mię- cławiu przedstawił K.Gonerski
dzyzakładowej NSZZ Solidarność na swoim comiesięcznym posiedzeniu.

Członkowie Prezydium MK

Członkowie KM na Sali obrad

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz
wysłuchaniu sprawozdania z działalności przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu
zebrania. Tematyka zebrania:
1.Przeszeregowania w Operatorze-podsumowano
negocjacje płacowe zakończone podpisaniem porozumienia płacowego 4.10.2010. Wnioski-negocjacje
zakończone naszą porażką należy z tej lekcji wyciągnąć wnioski na przyszłość. 2.Akcje pracowniczeproces udostępniania akcji pracowniczych został źle
przygotowany dlatego prowadzi do wielu nieporozumień. Odnośnie nieprawidłowości w procesie udostępniania akcji pracowniczych Prezydium zostało
upoważnione do wystąpienia w tej sprawie do Komisji Nadzoru Finansowego.3.Nie zaliczenie okresu
pracy w spółkach zależnych do stażu akcyjnegoczłonkowie KM zbiorą listy pracowników ,którzy
utracili akcje w wyniku nie zaliczenia stażu pracy w
spółkach zależnych. Listy te zostaną przekazane
Kancelarii Prawnej celem doprowadzenia do uzyskania rekompensat za utracone akcje. 4.Sprawy
układowe –jednostronne interpretowanie zapisów
ZUZP prowadzi do wielu patologii dlatego w najbliższym czasie dojdzie do spotkania stron układu i
zinterpretowanie tych zapisów. 5.Restrukturyzacjaomówiono proces przejęcia przez Energobud spółek
EWiN i Energotrans. Pomimo sprzeciwu załogi
EWiN proces ten jest już w sądach rejestrowych.
Postanowiono wystąpić do Zarządu Enea S.A. o zapoznanie przedstawicieli pracowników –związków
zawodowych ze Strategią ENEA.
6.Rozliczenie kosztów manifestacji z 2 lipca 2010.
Pomimo podjętej uchwały przez MK sprawa nie została jeszcze zakończona. 7.Posiedzenie Rady Sekcji
Krajowej Energetyki-zapoznano się z tematyką obrad SKE oraz planami prowadzenia ogólnopolskiej

28.10.2010 Kulczyk Holding S.A. dostał
wyłączność negocjacyjną do 3.11.2010
Ministerstwo Skarbu Państwa podało oficjalny komunikat dotyczący kolejnego kroku w procesie prywatyzacji spółki ENEA SA. Została podjęta decyzja
o wyznaczeniu dla spółek Kulczyk Holding S.A.
(jako gwaranta) oraz Elektron Sp. z o.o. (jako kupującego) terminu do wyłącznych negocjacji do 3 listopada br. W przypadku bezskutecznego upływu terminu wyłączności, ministerstwo podejmie negocjacje z kolejnymi z podmiotami dopuszczonymi do
negocjacji.

4.11.2010 Promocja książki
NSZZ Solidarność
w Gorzowie Wlkp. w latach 1980-1982
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Gorzowie Wlkp. Odbyła się promocja książki
Dariusza A. Rymara "Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Solidarność w Regionie Gorzów Wielkopolski w latach 1980-1982".

Dariusz Rymar i jego dzieło
(Ciąg dalszy na stronie 3)
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wać , bo przecież odpowiedzialność zawsze można
(Ciąg dalszy ze strony 2)
Wydawcą książki jest Zarząd Regionu Gorzowskie- zrzucić na Związki Zawodowe , a koszty zmian i tak
go NSZZ "Solidarność". Publikacja ukazała się dzię- zostaną przerzucone na odbiorców energii elekki wsparciu finansowemu Wojewody Lubuskiego. trycznej.
Książka opisuje formowanie się gorzowskiej opozy- Procesy prywatyzacyjne jakie obecnie toczą się wocji, dokonania gorzowskiej "Solidarności", odważną kół energetyki polskiej odbywają się w obliczu wielpostawę gorzowskich robotników w Zakładach Me- kiej tajemnicy zwłaszcza przed Związkami Zawodochanicznych oraz wiele innych zjawisk i zdarzeń, wymi , które mogą postawić szereg niewygodnych
tworzących fundament wielkiego ruchu, którego pytań. Niewygodne informacje mogą przedostać się
członkowie mogą dziś powiedzieć: Było warto!
do opinii publicznej obecnie karmionej wszechKsiążka do nabycia w siedzibie ZR Gorzów NSZZ obecnym „bajerem zielonej wyspy” , manipulowane
Solidarność.
wypowiedziami krętaczy od pijaru, wciąż przekra3-4.11.2010 Posiedzenie Prezydium Rady czając dotychczasowe rekordy. Obrany kierunek
utraty kontroli Ministerstwa Skarbu Państwa nad
SKE NSZZ „Solidarność”
strategicznym sektorem gospodarczym ewidentnie
Mikorzyn kolejny raz gościł członków Prezydium wskazuje na pozbycie się odpowiedzialności za goRady
Sekcji
Krajowej
Energetyki
NSZZ spodarkę państwa , bo przecież ostatnie działania
„Solidarność’ . Po emocjach związanych z Krajo- wokół stoczni polskich i nie tylko utwierdzają
wym Zjazdem Delegatów
i dokonaniu zmian na Związki Zawodowe , że takie działania mogą sprostanowisku Przewodniczącego Komisji Krajowej wadzić problemy na pracowników branży energeNSZZ „Solidarność” , w dniach 03-04 listopada w tycznej , a to już skrajna nieodpowiedzialność . Stanowisko SKE jakie zostało przekazane podczas ZTMikorzynie obradowało Prezydium SKE.
BE dotyczące obowiązku podpisania Pakietów Socjalnych w procesach prywatyzacyjnych , a przede
wszystkim ich negocjowania do dnia dzisiejszego
nie uzyskało żadnej odpowiedzi. Z taką samą sytuacja spotykają się pisma wysyłane przez Związki
Zawodowe z GK ENERGA oraz GK ENEA . Jak
widać koordynacja wspólnej akcji protestacyjnostrajkowej ma solidne podstawy bo taka sama polityka czeka pozostałe grupy kapitałowe wytypowane do
Prezydium Rady SKE NSZZ Solidarność
Bieżące informacje z Grup Kapitałowych , Zespołu sprzedaży. Działania na taką skalę i w taki sposób
Trójstronnego Branży Energetycznej , XXV KZD raczej przypominają rozbiory gospodarcze i nacjowe Wrocławiu oraz wspólna strategia działań to naj- nalizację sektora energetycznego , a powoływanie
ważniejsze tematy nad którymi dyskutowali człon- się na wyższe potrzeby mogą tylko wzmóc obawy
kowie Prezydium Rady SKE. Przekazywane infor- Związków Zawodowych co do zagrożeń jakie domacje o procesach restrukturyzacyjnych w Grupach tkną pracowników oraz odbiorców energii elektryczKapitałowych pokazują że jesteśmy odporni na nej. Prezydium Rady Sekcji Krajowej Energetyki
„wizje” , jakimi raczą nas Zarządy lub wytypowani NSZZ „Solidarność” na początku grudnia postanoprzedstawiciele, wierni idei wywrócenia do góry no- wiło zwołać Radę SKE oraz zaprosić gości , by
gami polskiej energetyki. Brak racjonalnego wytłu- wspólnie podjąć stosowne działania do obecnej sytumaczenia oraz niezrozumiałe jednostronne działania acji w branży energetycznej. Trzeba stanowczo przestawiają Zarządy w trudnej sytuacji , bo przecież po ciwstawić się zrzucaniu na barki pracowników brandrugiej stronie mają doświadczonych energetyków, z ży energetycznej odpowiedzialności za rozdętą dziu30-letnim stażem pracy. Utrata zaufania pracowni- rę budżetową i rozpocząć wspólne działania w obroków do takich działań , a przede wszystkim działania nie praw pracowniczych , miejsc pracy oraz polskiej
Związków Zawodowych , które nawołują do opa- energetyki.
8.11.2010 –Wezwanie Zarządu
miętania i wskazują szereg niebezpieczeństw wynikających z przeprowadzania dzikiej restrukturyzacji ,
Enea S.A. do wydania akcji za okres
mogą doprowadzić do fali protestów i strajków.
urlopowania do wykonywania pracy
Zrobić coś pożytecznego w drodze porozumienia jest
u innego pracodawcy.
wręcz nie realne , wymaga ogromnego wysiłku , ła- Kancelaria adwokacka w imieniu ponad tysiąca
twiej jest wprowadzić jednostronne zmiany zwłasz- osób ,które na wezwanie NSZZ Solidarność wyrazicza gdy posiada się odgórne poparcie. I tak się toczy
(Ciąg dalszy na stronie 4)
dokonywanie zmian pod hasłem namieszać i wyki-
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Aktu poświęcenia dokonał ks. Tadeusz Lityński Duszpasterz
(Ciąg dalszy ze strony 3)
ły wolę dochodzenia swoich praw złożyła na ręce Gorzowskich Energetyków. W tej miłej uroczystości uczestZarządu Enea S.A. wezwanie do wydania akcji za niczyli członkowie Dyrekcji Oddziału Dystrybucji Gorzów
Wspólnoty
Duszpasterstwa
Energetyków
czas pracy w Operatorze oraz innych spółkach za- Wlkp.
leżnych .Dotyczy to osób które były urlopowane do wyko- „Nazaret” ,oraz Prezydium Komisji Podzakładowej.
nywania pracy u innego pracodawcy (art. 174 Kodeksu Pracy) i nie zaliczono im tego okresu do stażu akcyjnego przez co
nie dostały należnej im puli akcji.
Do 19.11.2010 oczekujemy ugodowego załatwienia powstałego sporu. Po tym terminie będziemy zmuszeni do wstąpienia na drogę postępowania sądowego. NSZZ Solidarność
deklaruje pomoc w dochodzeniu swoich praw przed sądami.

8-9.11.2010-Spotkanie strony związkowej –
powołanie zespołu negocjacyjnego.
Przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych występujących w grupie kapitałowej ENEA spotkali się w Baranowie.

Związkowcy z Enei i przedstawicielka kancelarii prawnej

Po wysłuchaniu porad przedstawiciela kancelarii prawnej postanowiono powołać wspólną reprezentację związkową której
zadaniem będzie wynegocjowanie pakietu socjalnego na okoliczność prywatyzacji Enea. W skład 22 osobowego zespołu
weszło 8 przedstawicieli NSZZ Solidarność (P.Adamski,
M.Boiński, K.Gonerski, T.Dachowski, R.Jusis, D.Caban,
A.Witkowski, A.Kalbarczyk.) Opracowano projekt regulaminu zespołu negocjacyjnego. Zadaniem zespołu będzie opracowanie wspólnie z prawnikami pakietu socjalnego oraz wynegocjowanie go z przyszłym inwestorem. Następne posiedzenie zespołu ustalono na 15 listopada 2010 r.

10.11.2010 Poświęcenie nowej siedziby KP
NSZZ Solidarność Enea Gorzów.
W 30 rocznicę zarejestrowania statutu NSZZ Solidarność odbyła się uroczystość poświecenia nowej siedziby Komisji
Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Gorzów Wlkp.

Uczestnicy uroczystości poświęcenia siedziby

11.11.2010 -92 Rocznica Odzyskania
Niepodległości
W 1918 r. po 123 latach zaborów państwo polskie
odrodziło się i wybiło na niepodległość.
Jesienią 1918 r. dobiegała końca I wojna światowa,
która przyniosła klęskę wszystkim trzem zaborcom.
Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie
domowej, wielonarodowa monarchia austrowęgierska rozpadała
się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem
wojsk Ententy. Dla
Polaków była to niepowtarzalna szansa,
aby móc odzyskać
utracony byt państwowy. Widząc klęskę
zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną tworząc zręby
przyszłego państwa.

15.11.2010 Spotkanie zespołu
negocjacyjnego Enea

(Ciąg dalszy na stronie 5)
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cych NSZZ Solidarność z Bydgoszczy -Waldemara
(Ciąg dalszy ze strony 4)
Członkowie zespołu przyjęli regulamin zespołu negocjacyjne- Delerta i Bernard Paszkiewicza. Po mszy wszyscy
go ,który po sprawdzeniu przez prawników zostanie podpisa- udali się na pobliski cmentarz gdzie zapalono znicze
ny na następnym spotkaniu zespołu. Przybyli na zebranie na grobach w/w kolegów.
przedstawiciele kancelarii prawnych przedstawili możliwe Wspólne obrady Komisji Międzyzakładowej i Komiscenariusze związane z prywatyzacją Enea. Postanowiono sji Podzakładowej rozpoczęły się od prezentacji nopodjąć działania celem zmuszenia MSP do respektowania wego sztandaru KP z Bydgoszczy oraz wręczeniem
prawa czyli zawarcia przez stronę społeczną pakietu socjalne- pamiątkowych statuetek XXX-lecia NSZZ Solidargo z przyszłym inwetorem. Poszczególne organizacje związ- ność dla działaczy związkowych.
kowe przedstawiły korespondencję jaka wpłynęła do nich od
MSP oraz Zarządów.

Poczet sztandarowy KP Bydgoszcz i nowy sztandar.
Członkowie zespołu i przedstawiciele kancelarii prawnych

Członkowie zespołu postanowili wystąpić do Zarządu ENEA
o zorganizowanie w trybie pilnym spotkania na którym poruszane byłyby następujące tematy:-ekwiwalent za utracone
akcje ,ubezpieczenia grupowe w grupie kapitałowej ENEA,
powiększenie funduszu prywatyzacyjnego, premia prywatyzacyjna dla pracowników nieposiadających praw do akcji,
analiza postanowień ZUZP, strategia Enea.

16.11.2010 Prywatyzacja ENEI
MSP wróciło do negocjacji równoległych.

Po przyjęciu protokołu z ostatniego zebrania oraz
wysłuchaniu sprawozdania z działalności przystąpiono do realizacji przyjętego wcześniej programu zebrania.
Tematyka obrad:
1.Zespół negocjacyjny do pakietu socjalnego –
wytypowano 6 przedstawicieli KM do tego zespołu w tym temacie przyjęto stosowną uchwałę.
2.Akcje pracownicze –proces podpisywania umów
został źle przygotowany i pozostawił wiele niedomówień .

Ministerstwo Skarbu Państwo podjęło decyzję o ponownym rozpoczęciu równoległych negocjacji z dopuszczonymi do nich podmiotami w sprawie kupna
51 proc. Enei. W związku z upływem okresu wyłączności w negocjacjach udzielonego Kulczyk Holding S.A. oraz Elektron Sp. z o.o. w toczącym się
procesie sprzedaży 51 proc. w kapitale zakładowym
Enei MSP podjęło decyzję o ponownym podjęciu
równoległych negocjacji z dopuszczonymi do negocjacji podmiotami. Konsekwencją wyżej wymienionego procesu będzie rozliczenie transakcji nie później niż do 31 marca 2011 r. – podało w komunikacie MSP

24-25.11.2010 Posiedzenie MK NSZZ
Solidarność ENEA.

Członkowie KM podczas obrad

3.Niezaliczenie stażu pracy w Operatorze do stażu
W Pieczyskach k/Bydgoszczy obradowała Komisja akcyjnego- brak odpowiedzi Zarządu Enea S.A.na
Międzyzakładowa NSZZ Solidarność ENEA. Przed nasze wezwanie przedsądowe spowoduje lawinę porozpoczęciem obrad członkowie KM uczestniczyli zwów do sądów. Wszyscy zainteresowani złożeniem
we mszy świętej w intencji zmarłych przewodniczą(Ciąg dalszy na stronie 6)
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(Ciąg dalszy ze strony 5)

stosownego pozwu mogą się zgłaszać do siedzib
NSZZ Solidarność Enea.
4.Prywatyzacja-omówiono dotychczasowy przebieg
procesu prywatyzacji , możliwe dalsze scenariusze i
ewentualne działania związku.
5.Restrukturyzacja Enea-mimo braku zapoznania
strony związkowej ze strategią Enea ,prowadzone są
procesy restrukturyzacyjne- dalsze takie postępowanie spotka się z ostrą reakcją związku.
6.Budżety związkowe- omówiono stopień wykorzystania tych budżetów w poszczególnych organizacjach.

Strona związkowa podczas negocjacji.

24.11.2010 –Uzgodnienia w OperatorzeBony, skierowania do sanatorium, ekwiwalent za pranie ,okulary ochronne.

Członkowie KM NSZZ Solidarność

7.Ustalono termin
10.12.2010

spotkania

opłatkowego

-9-

23.11.2010-Inkorporacja EWiN i
Energotrans przez Energobud Leszno.
W Gronowie k/Leszna spotkały się strony dialogu
społecznego w Enea celem zawarcia porozumienia
określającego zasady połączenia spółek: Energobud
Leszno, EWiN Poznań, Enerotrans Gorzów Wlkp.
,oraz zabezpieczającego interesy pracownicze w
tych procesach.

W Baranowie przedstawiciele Operatora oraz strony
związkowej dokonali następujących uzgodnień:
1-Bony świąteczne zostaną wydane 1 grudnia
br.Osobami uprawnionymi do bonów są osoby zatrudnione od 31.12.2009 do 30.IX 2010 i pozostające nadal w zatrudnieniu. (osoby ,które po 30.IX.2010 przeszły na emeryturę lub rentę też otrzymają bony)
2-Skierowania do Sanatorium Energetyk w Inowrocławiu .Na podstawie analizy korzystania z w/w sanatorium ustalono limit skierowań na rok 2011rok 500 skierowań podzielonych proporcjonalnie do ilości zatrudnionych w poszczególnych Oddziałach
Operatora.

Strony dialogu społecznego w Operatorze

Strony porozumienia podczas negocjacji

Na spotkanie nie przybył żaden przedstawiciel ENEA S.A. Strony wstępnie parafowały projekt porozumienia i wysłały je do zaakceptowania i podpisania
przez Zarząd Enea S.A. Planowany termin połączenia spółek-1.12.2010r.

3-Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Dotychczasowe stawki zostały zwaloryzowanie o 2,5 % i od
2011r. w zależności od stopnia zabrudzenia wynosić
będą: I Grupa-9,50 zł. , Grupa II-19,10 zł. , Grupa
III-38,10 zł. (miesięcznie)
4-Ekwiwalent za okulary dla pracujących przy komputerach od 2011r. Na zakup kompletnych okularów
-190 zł raz na dwa lata. Na ewentualną wymianę
szkieł raz w roku-127 zł.
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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(Ciąg dalszy ze strony 6)

Wszystko na sprzedaż”
Tygodnik Solidarność nr45/2010

zuje bowiem do utworzenia pakietu socjalnego dla pracowników oraz do inwestycji w spółkę i ochronę środowiska.
Czego m.in. będzie domagać się „S” od inwestora? – Będziemy chcieli gwarancji zatrudnienia. Teraz gwarancje są do 2018
r., ale obejmują one tylko zatrudnionych do czerwca 2007 r.
Tymczasem szacujemy, że ok. 30 proc. załogi to ludzie zatrudnieni po tym terminie, czyli bez gwarancji. Trzeba też ustalić
sposób pełnienia funkcji w radzie nadzorczej Enei i spółkach
zależnych przedstawicieli pracowników oraz kwestię odpisów
na fundusz socjalny – podkreśla Piotr Adamski. Ale to już było…
Inny argument przeciw prywatyzacji stawia Krzysztof Gonerski, szef „S” w Enei w Gorzowie Wielkopolskim. – Pracownicy
nie chcą prywatyzacji. Były już przecież wcześniej dwa etapy.
Uwolnione jest 49 proc. akcji. Pakiet mniejszościowy jest w
obrocie. Ale pakiet kontrolny powinien zostać w rękach skarbu
państwa, pod polską kontrolą – wskazuje. Znajdujące się w
obrocie 49 proc. akcji spółki to tzw. akcjonariat rozproszony.
Najwięcej, bo ok. 20 proc. jest w rękach Vattenfalla, który jednak wycofuje się całkiem z polskiego rynku (mimo że kiedyś
przymierzał się do kupna całej Enei), należy więc zakładać, że i
te akcje będzie chciał sprzedać. – Próbuje się nas przekonać, że
wybór na inwestora strategicznego i nowego właściciela Kulczyk Holding to wybór mniejszego zła. Ale nazywajmy zło
złem. Nie zgadzamy się na to. Kulczyk gra teraz dobrego wujka. Głaszcze ludzi po głowach, ale w pewnym momencie może w te głowy walnąć. Pamiętamy, jak Francuzi się zachowali
w Krakowie i Połańcu – mówi Krzysztof Gonerski.
A jak się zachowali, wie dobrze Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki. Od dłuższego
czasu wspiera Solidarność z Elektrowni Połaniec w walce z
właścicielem – GDF Suez. O tym jak zła jest współpraca nowego właściciela z pracownikami mówią fakty: zatrudnienie spadło z 2500 osób do ok. 500, a w sprawie francuskiej spółki wypowiedziała się najwyższa władza NSZZ Solidarność. Krajowy
Zjazd Delegatów obradujący we Wrocławiu przyjął stanowisko, w którym stwierdził, iż GDF Suez, inwestor Elektrowni
Połaniec, jest „najgorszym zagranicznym inwestorem w sektorze paliwowo-energetycznym w Polsce” i postanowił umieścić
go na pierwszym miejscu czarnej listy krajowych inwestorów.
„Stosowane przez ww. inwestora w Elektrowni Połaniec praktyki cechują się brakiem poszanowania praw pracowniczych i
związkowych. Inwestor ten nie przestrzega wcześniej podpisanych porozumień i układów, a tym samym narusza standardy
dialogu społecznego nie tylko polskiego, ale i europejskiego” –
napisano. Jednak od razu po takim postawieniu sprawy przez
„S” pojawiły się głosy, iż w ten sposób związek jawnie wspiera
Kulczyka. Szef sekretariatu odpiera te zarzuty. – Nie wspieramy Kulczyka. Mówimy wyraźnie, że nauczeni doświadczeniem
nie chcemy złego inwestora. Zwróciłem się do polskiego biznesu, żeby Eneę kupił jakiś krajowy przedsiębiorca. Bo Francuzi
traktują nas jak kolonię. A to jest przecież pewny interes. Lobbuję więc, żeby ten interes pozostał polskim. W Unii Europejskiej jesteśmy traktowani jak obywatele drugiej kategorii, a my
chcemy, żeby wszyscy byli równi. Nie jesteśmy nacjonalistami,
tylko chcemy równego traktowania. Jeśli negocjacje o Eneę
wygra GDF Suez to będzie walka – zapowiada Kazimierz Grajcarek.
Biuro prasowe Enei odmówiło komentarza w sprawie prywatyzacji spółki i postulatów związków zawodowych, zaś Ministerstwo Skarbu Państwa w ogóle nie odpowiedziało.

Trwa walka o jedną z największych polskich spółek energetycznych. Państwo sprzedaje pakiet kontrolny grupy kapitałowej Enea, dostarczającej prąd prawie 2,5 mln klientów w Polsce. Przeciw prywatyzacji występują związki zawodowe. Choć
nikt oficjalnie nie podaje nazw firm, które prowadzą negocjacje
z Ministerstwem Skarbu Państwa dotyczące przejęcia wielkopolskiego giganta (siedziba Enei mieści się w Poznaniu), to
nieoficjalnie wiadomo, że na tzw. krótkiej liście są dwa przedsiębiorstwa: Kulczyk Holding oraz francuski (pozostający pod
kontrolą państwa) GDF Suez. Z tą firmą Solidarność od lat ma
na pieńku.
Czy to się opłaca, panie ministrze? Pakiet 51 proc. akcji grupy Enea wart jest, według wyceny giełdowej (część akcji spółki
jest już w obrocie giełdowym), ok. 5 mld zł. Pieniądze te są z
pewnością niezbędne, aby zasypać dziurę budżetową. Pytanie,
czy naprawdę się to opłaca. Jedna z największych polskich firm
energetycznych, zatrudniająca ok. 10 tys. osób przynosi niezłe
zyski. Skarb państwa co roku dostaje sowitą dywidendę.
Związkowcy (ze wszystkich związków działających w spółce)
sprzeciwiają się prywatyzacji. Są zdania, że tak ważny podmiot
gospodarczy o znaczeniu strategicznym powinien pozostać pod
kontrolą państwa polskiego, a nie np. francuskiego (gdyby
zwycięzcą negocjacji i nowym właścicielem Enei został GDF
Suez). Takie stanowisko związkowców nikogo jednak nie dziwi. Także większość Polaków uważa, że rząd nie powinien
oddawać w prywatne ręce polskich firm energetycznych.
Takim planom sprzeciwia się 55 proc. z nas – wynika z badań SMG/KRCMillwardBrown dla „Dziennika Gazety Prawnej”. Gdyby jednak rząd tym razem postanowił działać wbrew
opinii publicznej, do wyboru ma dwóch klientów. Wyżej wspomnianych Francuzów oraz Jana Kulczyka. Jak mówią związkowcy – to jak wybór między dżumą i cholerą. Problemy będą
– Kontrolę nad naszą spółką powinno mieć Ministerstwo Skarbu Państwa. Sprzedając większościowy pakiet, pozbywa się
kontroli nad obszarem 25 proc. Polski – denerwuje się Piotr
Adamski, szef „S” w grupie kapitałowej Enea. Przewiduje też
możliwe skutki. Sprzedaż Enei będzie poważną transakcją prywatyzacyjną w sektorze, ale nie pierwszą. Np. Zakład Energetyczny Gliwice sprzedano już wcześniej szwedzkiemu Vattenfallowi (spółce należącej do rządu szwedzkiego). Warszawski
STOEN trafił w ręce niemieckiego RWE. Elektrownia Połaniec
stała się własnością GDF Suez. Wraz z tymi przejęciami w
górę poszły ceny prądu, a spadło zatrudnienie. I, jak wskazuje
Piotr Adamski, teraz może być podobnie. – W łatwy sposób
można nas będzie wyłączyć z systemu energetycznego Polski.
Vattenfall i RWE nic sobie nie robią z nakazów Urzędu Regulacji Energetyki i jego systemu taryf energetycznych. Tutaj też
tak może być. Jeszcze Jan Kulczyk może się pewnych rzeczy
bać. Ale firma francuska może nie zawahać się przed niczym.
Dlatego lepszym rozwiązaniem będzie polski inwestor – podkreśla Adamski. Do tej pory żaden z potencjalnych inwestorów
nie próbował kontaktować się ze związkowcami. To oni pierwsi zwrócili się do ministra skarbu. W piśmie do Aleksandra
Grada napisali, że bez negocjacji pakietu socjalnego prywatyzacja zostanie zakwestionowana jako niezgodna z prawem.Gdy
rozmawialiśmy ze związkowcami ze spółki, odpowiedzi z MSP Maciek Chudkiewicz
wciąż nie mieli. Zapowiedzieli, że jeśli inwestor nie zaproponuje pakietu socjalnego lub będą problemy z negocjacją, skierują sprawę do prokuratury. Ustawa o komercjalizacji zobowią-
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Archiwum Czesława M.
Złote myśli
"...W pierwszej fazie wyznaczona do podboju
społeczność jest demoralizowana, żeby złamać
jej moralny kręgosłup. W kolejnych fazach burzy się obowiązujący w niej od wieków porządek wartości, potem pozbawia się ją poczucia
własnej godności, zakłamuje osiągnięcia przodków, wpaja poczucie ogólnej niemożliwości, by
wreszcie zniechęcić do stawiania oporu, przekonując, że wszelki sprzeciw jest bezsensowny, bo
trzeba płynąć z prądem, a nie żyć zaściankową
przeszłością..."
Rafał Brzeski
1975-Ćwiczenia OC-sekcja medyczno-sanitarna.

Liczby miesiąca

Okiem Jujki

547 mln zł. wyniósł zysk netto grupy ENEA, po
trzech kwartałach 2010 roku Rok wcześniej było to o
ponad 100 mln zł mniej.
3439,90 zł wyniosło w październiku przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku i wzrosło o 38,91 zł w stosunku do poprzedniego
miesiąca. (GUS)
1386 zł brutto wyniesie w przyszłym roku płaca minimalna. To o 69 zł więcej niż obecnie.
1 mln 820 tys. 300 osób-Wyniosła liczba bezrobotnych pod koniec października br. i w porównaniu do
końca września br. było to o 7 tys. 700 osób więcej.
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